Groot sportmedisch
onderzoek

Wanneer u verantwoord wilt sporten, is een sportmedisch
onderzoek vooraf erg belangrijk. Daarnaast kunnen met
een sportmedisch onderzoek risicofactoren voor eventuele
hart- en vaatziekten vroegtijdig worden opgespoord. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door een van de sportartsen
van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). U krijgt een
persoonlijk sportadvies en weet hierdoor precies waar u op
moet letten bij het sporten. Dit kan toekomstige blessures en
gezondheidsproblemen voorkomen.

Het groot sportmedisch onderzoek
Een groot sportmedisch onderzoek bestaat uit een gesprek met een
sportarts en een aantal (aanvullende) onderzoeken. De sportarts zal u
vragen stellen over uw sportbeoefening, wat uw doelen zijn en hoe die zich
verhouden tot uw gezondheid. Daarnaast worden de volgende onderzoeken
bij u gedaan:
• onderzoek van hart, longen en buikorganen;
• onderzoek van de gewrichten, spieren en pezen;
• bepaling van lengte, gewicht en vetpercentage;
• onderzoek van de gezichtsscherpte;
• longfunctie en bloeddruk (ook bij inspanning);
• ECG (hartfilm) in rust en bij inspanning;
• uitgebreid bloedonderzoek (hemoglobine, bloedsuiker, cholesterolprofiel,
lever- en nierfunctie);
• inspanningsonderzoek op de fietsergometer om het maximale
uithoudingsvermogen en de maximale hartfrequentie te bepalen.
Alle gegevens van de onderzoeken en de adviezen van de sportarts worden
in een helder rapport verzameld.

Verplicht sportmedisch onderzoek
De sportartsen van HMC voeren ook verplichte sportmedisch onderzoeken
uit voor bonden of sportevenementen, zoals Alpe d’Huzes, Tour du ALS,
Marmotte, marathons, enz.

Hoe lang duurt een groot sportmedisch onderzoek?
Het groot sportmedisch onderzoek duurt maximaal 1,5 uur. Na de diverse
onderzoeken en testen maakt de arts een inschatting van uw fysieke
mogelijkheden. Op grond hiervan krijgt u een persoonlijk sportadvies
en een helder eindverslag, en zo nodig een goedkeuringsbewijs voor de
betreffende sportactiviteit.

Kosten
De kosten voor dit onderzoek vindt u terug op onze website
www.haaglandenmc.nl/sportgeneeskunde.
Veel zorgverzekeraars hebben een vergoedingsregeling voor de
sportmedische onderzoeken. Een totaaloverzicht hiervan is te vinden op
www.sportzorg.nl. De kosten van deze test worden uit de aanvullende
verzekering vergoed en gaan daarom niet ten koste van uw eigen risico.
De afdeling Sportgeneeskunde van Haaglanden Medisch Centrum is
aangesloten bij de Federatie van SportMedische Instellingen (FSMI). Ook
heeft de afdeling een certificering van de Stichting Certificering Actoren in
de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Wanneer?
Meestal kunt bij HMC binnen één tot twee weken terecht voor een groot
sportmedisch onderzoek.

Contact
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neemt u dan contact
op met de Afdeling Sportgeneeskunde van HMC in Leidschendam, via
telefoonnummer 088 979 42 35. De afdeling is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Meer informatie vindt u op
www.haaglandenmc.nl/sportgeneeskunde.

Voordelen van een groot sportmedisch onderzoek:
• uitgebreid lichamelijk onderzoek;
• uitgebreid bloedonderzoek;
• risicobeoordeling voor hart- en vaatziekten;
• een persoonlijk sportadvies en een begrijpelijk eindverslag.
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